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„Jak změnila ruská válka proti Ukrajině můj svět?“ 
12. ročník evropské esejistické soutěže pro studenty 
 
MNICHOV/PRAHA. 12. ročník evropské esejistické soutěže si klade 
otázku, jaké jsou osobní důsledky ruské války na Ukrajině. Soutěž, 
kterou založil někdejší poslanec Evropského parlamentu Martin 
Kastler, pořádá spolkový předseda Ackermann-Gemeinde, Dr. 
Albert-Peter Rethmann, a předseda Společnosti Bernarda Bolzana, 
doc. Dr. Matěj Spurný. Soutěž se uskuteční v souvislosti  
s 31. brněnským sympoziem "Dialog ve středu Evropy" (31. března 
až 2. dubna 2023) v Brně. 
 
 

Většina z nás se shodne na tom, že se svět v důsledku ruské války proti 
Ukrajině změnil, upřesňuje Albert-Peter Rethmann. Tato změna je patrná 
v mnoha ohledech. „Srdečně zveme studentky a studenty, aby formou 
eseje tuto změnu osvětlili a představili svá osobní hlediska“, říká 
předseda Ackermann-Gemeinde. Téma letošní eseje je záměrně 
formulováno otevřeně a zároveň velmi osobně, aby přineslo pokud 
možno originální pohledy na souvislosti současné války. Tedy války, jež 
probíhá pár set kilometrů od nás a kterou studenti a studentky 
bezpochyby promýšlejí z perspektivy svého odborného zaměření, ale  
i svébytných životních zkušeností či rodinného a společenského zázemí, 
vysvětluje český historik Matěj Spurný.  
 

Studenti získají možnost prezentovat svou práci na 31. ročníku 
brněnského sympozia „Dialog uprostřed Evropy“. Možnost zobrazit 
životní realitu mladých lidí v této soutěži považujeme za obzvlášť 
důležité, protože mladí lidé mají jiný a často upřímnější pohled na 
současný vývoj. “To prokázaly už předchozí ročníky“, dodává Spurný. 
Obzvláštní atraktivitu této eseje spatřuje Spurný v tom, že vítěz soutěže 
bude mít možnost prezentovat svoji esej před velkým publikem a vést 
diskusi s lidmi různých generací i životních a profesních zkušeností. 
 

Vítězný příspěvek bude oceněn odměnou v hodnotě 500 €. Výherci 2.  
a 3. ceny  dostanou za svoji práci odměnu 300 €, resp. 200 €. 
Doporučený rozsah eseje je 1 - 3 strany (A4). Eseje mohou být napsány 
v německém, českém nebo slovenském jazyce. Obzvláště vítány jsou 
příspěvky v různých jazycích. Pořadí v soutěži určí porota složená z 
představitelů českých a německých institucí pod vedením Dr. Alberta 
Rethmanna, doc. Matěje Spurného a zakladatele soutěže, bývalého 
europoslance, Martina Kastlera. Vítězné práce budou zveřejněny. 
 

Příspěvky k tématu „Jak změnila ruská válka proti Ukrajině můj 
svět?“ mohou být zaslány emailem do 20. února 2023 na adresu 
essay@ackermann-gemeinde.de. V emailu je třeba uvést následující 
údaje: jméno, adresa, email, věk, univerzita, studijní obor a telefonní 
číslo.  Soutěže se mohou zúčastnit studenti vysokých škol a doktorandi z 
Německa, České republiky, Rakouska a Slovenska. 
 
 

Ackermann-Gemeinde je společenství v katolické církvi, jehož posláním je pomáhat budovat 
společnou budoucnost dnešní Evropy.  Aktivně se podílí na vytváření česko-německých 
sousedských vztahů a na základě křesťanské odpovědnosti se angažuje pro Evropu. Bylo 
založeno v roce 1946 katolickými vysídlenci z Čech, Moravy a Slezska.  Opírá se o literární dílo ze 
14. stol. „Ackermann aus Böhmen“/„Oráč z Čech“ 
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